Barbara
Låt morsan vara, snälla
vad sa du?
snälla låt morsan vara
med vad
men vad skulle du låta henne vara
du vet mycket väl att det är mig du ska prata med inte henne
om vadå?
om allting Barbara, om allting, inga ordlekar nu
snälla du
jag ska i inte prata överhuvudtaget Bo, jag litar inte på dig
"sorry"
du har inte så mycket att välja på ifall du vill komma ur den här situationen
det har jag
jag ber dig, försök förstå
låt mig bara vara människa, vad 17 vill du, du får ingen bil i.a.f.
(obegripligt) du får ingen bil
i så fall får du betala av värmepumpen, jag kan ringa Håkan precis lika väl som du
och säga att han inte får några pengar
så ring i så fall,du får ingen bil, Bo
du hade den i 10 månader och nu ska jag ha den i 10 månader, den var köpt i bolag
lyssna, här handlar det om
FINNS INTE
samförstånd
finns inte
utan samförstånd, ingen värmepump ingenting alls
finns inte
det finns inget, allt går upp i rök
du får ingen bil, varken imorgon eller i övermorgon
du har hittat på detta själv, 10 månader hade du bilen
och jag har redan toppat in alldeles för mycket pengar i den
lyssna Barbara
vad är det du försöker säga mig
nu när jag försöker offerera dig en möjlighet
att komma ut ur den här situationen
nej, du har ingen möjlighet,du kommer aldrig ur den här situationen
vänta avbryt mig inte, låt mig avsluta
nu när jag erbjuder dig en utväg
är då ditt val som vanligt att sätta dig på tvären och köra dina metoder som vanligt
NEJ, det var du som satte dig på tvären!
det gjorde jag visst inte alls Barbara
precis som jag sa till dig Bo, du träffade mig p.g.a. bilen igår
jag påminner
bilen var köpt i bolag !
jag tror inte på ett enda ord
som du säger ... skriftligen
i skrift hade vi avtalet ang. lånet från din mamma
och nu kräver du mig på en halv miljon och bilen
det är helt enkelt sjukt
det var du som tog mesta delen av pengarna
du kan prata med mig idag, eller så kan du prata med domstolen imorgon, ditt val
med domstolen imorgon, jag vill prata med domstolen imorgon
dig ska jag inte prata med
rädda framtiden ...
jag pratar, nej, jag räddar den i.a.f.
Bo, Bo jag sa det till dig igår
gå och anmäl mig imorgon
kasta in alla papper du har !
gå och gör det bara
Barbara, var korvarna goda?
gå och gör det
kan du svara på min fråga?
vad har det med saken att göra, vad är det om nu
jag var var bara nyfiken ifall korvarna smakade gott
vad har det med saken att göra, Bo!! la-la-la
dina narcissistiska lekar
jag var bara nyfiken
jag lägger på - jag lägger på
vet du Barbara ...
jag lägger på
vi har ett samtalsämne, ett samtalsämne
och du bröt in med korvsnack
precis som jag sa
jag litar inte på dig,du spelade teater framför din mamma igen
vill ni
till domstolen med påhittet att jag ska avflytta härifrån
ja det stämmer
detta är en fullständig lögn
det är inte bara en ursäkt

detta är en fullkomlig lögn, den där snubben,för att jag var där vid undertecknandet
du ljuger, du ljuger ang köpet av vagnen, du ljuger om allt Bo!
så bra
du ljuger
du ljuger - du ljuger
det är tur att du aldrig gör det
nej ingen .. jag tror inte all på dig
tror du på dig själv?
och av de som jag känner
finns det ingen som tror på dig
borde jag tacka dig för det
Du har bara en person och det är Anastasiia som fortfarande tror på dig
din mamma är bara rädd för dig
Anastasiia som du har berättat för
hur enormt rik du är
vilket enormt bolag du har sålt
ska du bygga ditt nästa förhållande på en lögn
om du säger det Barbara
du utsätter, du utsätter .. fast jag gillar inte henne
men du utsätter fröken som väntar på uppehållstillstånd
när man kan ta en vända till Sundbyberg
migrationsverket - hon finns inte här imorgon!
att hon ska brottas med polisen så att jag måste anmäla henne
då säger du att du ska gå till migrationsverket och anmäla Anastasiia
det tar bara två sekunder
men varför vill du göra det, vad har hon gjort dig?
jag har inte sagt ... hon anföll mina barn, jag har inte sagt att hon har gjort det mot mig
jag sa att du utsätter henne för det
hon är här idag
och hon kan vara borta imorgon
Barbara, vad vet du om vad jag har utsatt Anastasiia för
var du här när vi ... jag förstår inte
hon var här, du var hit med henne
polisen anlände
precis men
jag har anmält henne 2 eller 3 gånger hon är (obegripligt)
Och det är inte slut där, Bo, eftersom hon var med dig i videon
hon står bredvid dig, betyder att hon också hotar mig att hon klipper bort mitt huvud
Du, kan du fundera över en liten dum sak
fundera på det jag sa igår, medan jag ännu pratar med dig
jag vill inte, vad var det du pratade om igår .. om vad?
att jag är skyldig dig över en miljon
vore det inte bättre för alla ifall du försökte hitta den där medelvägen, tror du inte det?
DET FINNS en medelväg!
men den vägen, lyssna!
en sak ... Bo!
i dagsläget förnekar du den
den finns, avbryt mig inte
det finns en medelväg, min i den ingår ingen bil idag
"Freja jag måste fråga dig"
"vill du träffa pappa den 12-e, det är fars dag"
du behöver inte fråga Freja - blanda inte in henne i detta
hon står här bredvid, du blandade in henne i samma ögonblick som du slog mig
och jag slog dig inte alls den gången, Bo - du ljuger hela tiden
Barbara, du vet mycket väl vad som hände den där dagen
Du slog mig på mitt huvud, jag vet vad som hände och du vet och jag vet
Men berätta då, berätta vad som hände
du var förbannad att jag eventuellt är med någon
för det första, du hetsade hit
du hetsade hit, istället för att bara åka härifrån
visst, Freja bad dig att stanna
men när hon förstod att, vänta lite
för att hon trodde att det kunde bli en vanlig kväll
men när hon förstod att du är skitförbannad
och galen
då ville hon att du bara skulle åka och lämna mig
Barbara, det var inte riktig så
det var precis så
det var precis så där
jag var inte skitförbannad och galen, det var bara du som kom ..
nej, nej,nej du slog sönder, du var rabiat
och du slog mig på huvudet, det vet du och det vet jag
det var inte bara ett slag och jag slog dig aldrig
av misstag, utan avsikt en gång
det var inte oavsiktligt
du ljuger, nej
nu ljuger du igen Bo!
varför...
vet du vad Bo, nu gör vi så här

vänta lite
ta din mamma, lyssna , nä jag har fått nog av detta
vänta lite
ta din mamma, lyssna, en kompis ringer mig nu
jag ska .. med min kompis, jag har andra planer
lyssna på mig !
lyssna på mig - det ser ut så här
jag har fått nog av dig
jag förstår
fattar du
nån bil får du inte av mig idag
vi löser inte problemet
lyssna - det funkar så
förstå, ditt sjuka huvud är inte i stånd att förstå detta
det gör den...
den där bilen
lyssna din sjuka skalle
bilen är köpt i bolag
bolaget verkar ha utmynnat till ett enmansbolag i 10 månader
snälla Barbara
och det var bara du
NU!
mitt bolag vill vara 50/50
och jag har bilen under nästkommande 10 månader
vare sig du gillar det eller ej
om det är så att detta ogillas så ring till domstolen imorgon och anmäl mig, båda två
eller va?
då ska jag fråga henne på en gång
BO! det är inget jag vill veta
om hon satsar på dig så blir hon avpoliterad på samma sätt som du
och allt går åt helvete, jag flyttar på mig
jag finns inte - ni får klara er själva
så som jag sa Bo, om ni är mot mig båda två
jag är egal både till det här huset
"lyssna på mig"
vad är det du har gått och sagt till henne, att det är ditt?
har du berättat att allt detta är ditt?
enligt Frida så sa du så
tjejen som skickar nakenbilder till alla människor
så hon skickar sina nakenbilder till alla, är det så?
Bo, du vet inte saker om henne som jag vet, du är inte den första där
men du var den första idioten som trodde på henne
det är så som hon ljustrar män
hon är ett sådant lamm, lägg av nu, det vet du
att en man kan tänka med snoppen, det är helt otroligt
berätta mer, på vilket sätt ljustrar hon män
inget jag kommer att berätta för dig, du kommer på det själv, eller rättare sagt det gör du inte
NEJ, men låt det vara, jag vill att ni ska vara ihop
det har ingen betydelse, jag vill det
bara för, jag ser att du är lycklig
men vad 17 vill du från mig då?
ska vi hota varandra?
nej, jag vill inte hota nån
Bo jag är så pass nära sätta dit dig
... du med
lyssna Bo
Jag var så nära att sätta in dig
jättebra
vill du det ?
men det gick tydligen inte
du har tydligen försökt förut
vänta, vänta, allt hänger ännu i luften
ingenting är ännu avslutat
jättebra
men tvärtom, nya fronter har öppnat sig
och du släpar med din fästmö
jättebra
hon syns också på videon
lyssna på mig noga nu Barbara
saker jag säger till dig nu, jag försöker prata med dig som man gör med en vuxen
Oopp, stopp, stopp en gång till
då får jag säga förlåt, så får jag slut artikulera
en gång till - en gång till
lyssna på mig noga, vi har en sådan option
att vi sluta bråka och försöker komma överens istället
och du vet hur det andra alternativet ser ut
(obegripligt) om det är så
om du bara pratar högt så
jag sa som så här

om vi inte samarbetar så kommer det varken att gå bra för dig eller för mig
varför skulle det inte gå bra för dig
men du har ett fungerande företag ett fungerande liv
du har pengar, så varför skulle det inte gå bra för dig
Barbara, du är bara förbannad på nått just nu, förstår du
NEJ
nej, jag vill bara inte ha nått med dig att göra
jag har det bra utan dig, jag har en fantastisk man
och jag vill inte ha nått med dig att göra Bo
jag lever, äntligen
och det ser ut så här, jag har fullföljt det jag skulle göra
som vi var överens om
det tycker inte jag
fram till att en viss Bo Sandelin
kom hit och viftade med armarna
mot mig , mot barnen
slog mig
hotade att döda mig
Men Barbara, hur vore det om du skulle ta och berätta vad som verkligen hände, en gång i ditt liv
nej, det var vad som hände
du vet mycket väl hur avtalet mellan oss såg ut
du bröt avtalat
du hade en möjlighet
välja mig, jag har uppfyllt alla punkter i vårt avtal
lyssna, anmäl mig till rättan
jag struntar i det
det blir mig ett nöje
ett nöje för alla
för det första, bilen första (obegripligt) nej
nej
du borde ha varit officiell
jag sa det till dig, ingen
med detta utseende och med denna renommé
ska vara representant till mitt företag, inte vara ansiktet
Bo, jag vill inte diskutera detta
men det är inget jag bett dig att diskutera, Barbara
jag tycker att det hon sa
vad hon nu heter - vad heter hon
hon - tjejen
hennes arbetsgivare
jag tycker att det hon sa
borde vara tillräckligt för er och tillräckligt för henne
och det borde klargöra för er .. hur
människor ser på det hon gör, den där tjejen
för hela världen ser ner på sådant
speciellt den seriösa delen av världen
och som hon
att hon träffat en äldre kille?
Bo!
jag förstår inte, förklara så att även jag förstår
det är framförallt det att hon är väldigt förtjust i "blowjob"
att hon är väldigt förtjust i att gå runt naken
detta är uttalanden som helt enkelt inte fungerar
bland mitt klientel
jag sa detta till dig och det var i förtroende
Bo, hon har sagt det officiellt
aha
officiellt är Anastasiia ansedd vara en person som inte tänker, förlåt Bo
människor kallar henne för "vallmokrona"
om du säger det så
jag ska inte berätta mera
efter att du visade dig med henne på video, jag vill inte berätta för dig vad folk säger på stan
och allt ser ut, jag vill inte
detta är något du aldrig kommer att förstå, du har åstadkommit höjdpunkten av din lycka och lev så
bra, Barbara
jag...
jag tycker ju att detta bord vara i ditt intresse, jag förstår inte varför du engagerar dig så mycket i det
vi började så här, du frågade: ska jag göra mig av med henne, jag sa: Nej!
(obegripligt)
nej!
behåll, behåll henne
gör barn, gör vad ni vill
men Bo har inte fullföljt det som
... avtalet som vi hade, jag och Bo
för det första
vi kom med en bil som jag skulle börja övningsköra i
jag skulle ta körkort
Bo skulle hjälpa mig - Bo försvann
vad gjorde Bo, Bo var upptagen med "vallmokronan"

men det är okej, men han fördelade inte tiden som sig bör
okej
bra, då gjorde jag bara
Bo spelade "Allan" framför "vallmokronan"
för att du spelade Allan för det var det det hela handlade om "nu har jag en sån dator"
"nu har jag en sån bil" "och gud vad jag är rik"
"det ingår" det var det du ville och hon var betuttad
för henne var det ett kap, för om man kommer från en byhåla i Ukraina och lyckas få tag i en sån karl
men en sån dator med en sån bil och med ett SÅNT HUS
då kan man ju inte släppa taget
med ett utseende som hon
så kommer hon att misslyckas
så kommer hon inte att lyckas nått mera
med du, tänk om hon gillar mig på riktigt, tänk om ...
hon älskar dig helt säkert ock det är ju bra och du älskar henne helt säkert och det är ju bra
jag förklara bara vad vårt missförstånd går ut på
att du gjorde ett fundamentalt fel, att du ville köpa en bil med mig
och att vi kom överens att bilen att du lovat mig, är din och min
det var det som var meningen
sen visade sig att bilen är
din och "vallmokronans"
som det är idag så bryter...
det är samma, hennes första , Bo
du har sagt det till henne, det är min bil och din bil Bo
och så såg avtalet ut, Barbara
det sa du till henne, att bilen är din och hennes
du har berättat för henne att det är din bil och hennes bil
när har jag sagt det Barbara ?
det har du sagt till henne
men Bo, hallå
jag förstår inte när jag skulle ha sagt det
du har lovat henne
du har lovat henne framtiden och att det är er bil
hennes och din
kan du bara säga vem du hört det ifrån
saker jag vet
varifrån?
det säger jag inte, har ingen betydelse

